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R O M Â N I A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

PRIMĂRIA COMUNEI BUCŞANI 
Web:  www.bucsani.ro 
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Nr. 927/28.01.2021 

 

 
 

PROCES VERBAL 
Incehiat astazi 28  ianuarie  2021 

 
Consiliul local al comunei Bucsani, judetul Dambovita , a fost convocat de domnul Nita 

Constantin in sedinta  ordinara . 
La sedinta sunt prezenti 15 consilieri locali , din totalul de 15 consilieri . 
Lista consilierilor locali si prezenta (in ordine alfabetica) : 

 

NR. 
CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE Ap. 
politica 

Prezenta  

1. AMUZA  MĂDĂLIN PSD prezent 
2. DINU CONSTANTIN PNL prezent 
3. DULOIU  ION PSD prezent 
4. GHIȚĂ  MIHAI-IRINEL USR prezent 
5. GUȚĂ  PETRUȘ-FLORIN PSD prezent 
6. JOIȚA  FLORIN PSD prezent 
7. LUPAȘCU  IONUȚ-MIHAI PSD prezent 
8. MIHAI  IONUȚ-MIHAI PSD prezent 
9. PĂUN  ELENA PSD prezent 
10. RISTOIU  ION PSD prezent 
11. SÎRBULEȚ  MARIANA PSD prezent 
12. ȘUȚOIU  VALENTIN-DARIAN PNL prezent 
13. TOMA SORINA-ILEANA PNL prezent 
14. TRANDAFIR MARIAN PNL prezent 
15. VIȘAN VALERIU PNL  prezent 

  

Convocarea Consiliului Local s-a facut de domnul primar Nita Constantin prin Dispozitia  Nr. 

10/22.01.2021  cu  urmatoarea ordine de zi : 

 
1 

Proiect de  hotărâre  privind aprobarea  taxei  de  habitat  și  a  cotizației  de  membru  
pentru  anul  2021. 

2 Proiect  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  închiriere  IF  VENETE  
AUREL  MARIAN. 

3 Proiect  de  hotărâre  privind  preluarea  contractului  de  închiriere  de  la  SC  Semsat  
SRL  de  către  RCS-RDS. 

4 Proiect  de  hotărâre  privind  reactualizarea  statului  de  funcții  și  a  organigramei  
aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Bucșani,  județul  Dâmbovița. 

5 Proiect  de  hotărâre  privind  introducerea  în  domeniul  privat  al  localității  a  
terenului  de  sport  sat  Hăbeni  în  suprafață  de  5265 mp. 

6 Proiect  de  hotărâre  privind  împuternicirea  domnului  ION  MARIAN  să  
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reprezinte  instituția  în  vederea  semnării  la  Notariatul  Public  a  dezmembrării  în  
2  loturi  a  NC 71.099 ( lot.1 NC 73.715  și  lot. 2  NC 73.716). 

7 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  denumirii  unor  funcții  publice , conform  
Codului  Administrativ  aprobat  prin  OUG 57/2019  cu  modificările  și  completările  
ulterioare.                             

8 Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  unor  măsuri  de  reprezentare  a  Consiliului  
Local  Bucșani  la  instanțele  judecătorești. 

9 Diverse. 
 

Asigurarea  convocarii a fost facuta de catre  domnul secretar , cu invitatia scrisă  nr. 740 din 

22.01..2021  inaintată fiecărui consilier local la care s-au anexat proiectele de hotărâre , rapoartele de 

specialitate si celelalte materiale de sedintă . 

Ordinea de zi a fost afisata public la sediul primariei Bucsani, odata cu convocarea  consiliului 

local , conform procesului verbal nr.753 din 22.01.2021. 

La sedinta participă si : 

- domnul secretar  Rotaru Adrian 

-doamna  inspector  Dan  Daniela  și 

-domnul  inspector  Ion  Marian. 

Conform  HCL  37/20.11.2020   sedinta de astazi va fi condusă  de  domnul  Duloiu  Ion. 

Domnul  presedinte Duloiu  Ion  solicită  suplimentarea  ordinei  de  zi  cu  încă  un  punct,  

respectiv, 

 -Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  președintelui  de  ședință  al  Consiliului  Local  

Bucșani, județul  Dâmbovița, pe  o  perioadă  de  3 luni. 

S- a supus la vot deschis ordinea de  zi , consemnandu-se aprobată cu 15 voturi pentru . 

 În continuare , domnul  presedinte si domnul secretar  Rotaru Adrian  au supus spre aprobare 

procesul- verbal al sedintei anterioare din data de 07.01.2021 , fiind supus la vot deschis , 

consemnandu-se aprobat cu 15 voturi pentru . 

 

S-A TRECUT LA PCT. 1 AL ORDINEI DE ZI - PROIECT DE  HOTARARE  PRIVIND  

APROBAREA  TAXEI  DE  HABITAT  ȘI  A  COTIZAȚIEI  DE  MEMBRU  PENTRU  ANUL  

2021. 

Odata cu  convocarea Consiliului Local , a invitatiei, a materialelor de sedință  a  fost transmis 

fiecarui consilier  si proiectul de hotarare nr 717/22.01.2021  inițiator,  domnul primar  Nita Constantin.  

Doamna  Dan  Daniela – inspector  taxe  și  impozite  locale prezintă  raportul  la  proiectul  de  hotărâre  

prin  care  arată  că,  cuantumul  taxei  de  habitat  a  rămas  același  ca  în  anul  precedent  2020. 

Doar  cotizația  de  membru  ADI  a  comunei  Bucșani  stabilindu-se  la  suma  de  

4.228lei/lună. 
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Nefiind  probleme  de  ridicat, domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  

prezentat,  consemnându-se,  15  voturi  pentru. 

   

   S-A  TRECUT  LA  PCT.  2  AL  ORDINEI  DE  ZI -  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  REZILIEREA  CONTRACTULUI  DE  ÎNCHIRIERE  IF  VENETE  AUREL  

MARIAN. 

Odată  cu  convocarea  Consiliuli  Local,  a  invitației,  a  materialelor  de  ședință  a  fost  

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr.720/22.01.2021  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 

Doamna  inspector  Dan  Daniela,  prezintă  raportul  la  proiectul  de  hotărâre  inițiat  și  arată  

că, potrivit  cererii  domnului  Venete  Aurel  activitatea  pe  care  o  desfăsoară  nu  are  eficiență  

economică,   motiv  pentru  care  solicită  rezilierea  conttractului  de  închiriere  conform  art.  16  alin. 

(2)  din  contract.  

Nefiind  probleme  de  ridicat, domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  

prezentat,  consemnându-se,  15 voturi  pentru. 

 

         S-A  TRECUT  LA  PCT. 3  AL  ORDINEI  DE  ZI – PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  PRELUAREA  CONTRACTULUI  DE  ÎNCHIRIERE  DE  LA  SEMSAT  SRL  DE  

CĂTRE  RCS-RDS. 

Odată  cu  convocarea  Consiliului  Local,  a  invitației, a  materialelor  de  ședință  a  fost  

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 730/22.01.2021,  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 

Doamna  inspector  Dan  Daniela  arată  că,  firma  RCS- RDS  SA  a  cumpărat  toate  drepturile  

de  transmisie  prin  cablu  ale  firmei  Semsat  SRL  motiv  pentru  care  solicită  și  închirierea   

spațiului  deținut  anterior  de  către  aceștia  în  aceleași  condiții  contractuale. Calitatea  serviciilor  de  

transmisie  prin  cablu,  fiind  superioare, consilierii  sunt  deacord  și  solicită  supunerea  proiectului  

de  hotărîre  la  vot.  

Nefiind  probleme  de  ridicat,  domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  

prezentat,  consemnându-se,  15  voturi  pentru. 

 

   S-A  TRECUT  LA  PCT. 4  AL  ORDINEI  DE  ZI – PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  REACTUALIZAREA  STATULUI  DE  FUNCȚII  ȘI  A  ORGANIGRAMEI  

APARATULUI  DE  SPECIALITATE  AL  PRIMARULUI  COMUNEI  BUCȘANI, JUDEȚUL  

DÂMBOVIȚA. 

Odată  cu  convocarea  Consiliului  Local,  a  invitației, a  materialelor  de  ședință  a  fost  

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 715/ 22.01.2021,  inițiator  domnul  primar , Niță  Constantin. 
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Domnul  secretar  în  cuvîntul  său  arată  că,  de  la  adoptarea   ultimei  hotărârii  cu  

organigrama  și statul  funcții  sau  produs  multe  modificări  prin  promovarea  în  clasă  și  în  grad  a  

unor  funcționari  publici ,  acordarea  unor  trepte  personalului  contractual  și  modificarea  denumirii  

unor  funcții  publice  conform  Codului  Administrativ,  modificări  ce  impun  reactualizarea  

organigramei  și  a  statului  de  funcții. În  cuvântul  său, domnul  consilier  Șuțoiu  Valentin  arată  că  

este  deacord  cu  reactualizarea  organigramei  și  a  statului  de  funcții  dar  nu  este  deacord  cu  

indicele  de  salarizare  al  unor  persoane  și  exemplifică  în  acest  sens  umătorul  aspect,  la  

compartimentul  -CADASRU  AGRICOL- fucționar  public  de  execuție, clasa  I, grad  profesional  

ASISTENT  are  coeficientul  2,80 iar  la  compartimentul – ASISTENȚĂ  SOCIALĂ- funcționarul  

public  de  execuție, clasa  I, grad  profesional  ASISTENT  are  coeficientul  2,50  ambele  persoane  

fiind  angajate  în  aceiași  dată. Domnul  secretar  în  cuvântul  său  arată  că,  reașezarea  funcțiilor  

publice  pe  clase  și  grade  este  datoria  sa, dar  stabilirea  coeficientului  de  salarizare  este  de  

datoria  ordonatorului  de  credite  iar,  pentru  acest  motiv  roagă  pe  domnul  consilier  să  se  adreseze  

cu  interpelare  ordonatorului  de credite.            

 Supus  la  vot   proiectul  de  hotărâre,  se  consemnează  10  voturi  pentru, 3 împotrivă- 

ȘUȚOIU, TOMA și DINU, o  abținere – GHIȚĂ  și  o  reținere – VIȘAN. 

 

S-A  TRECUT  LA  PCT. 5 DIN  ORDINEA  DE  ZI -  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  INTRODUCEREA  ÎN  DOMENIUL  PRIVAT  AL  LOCALITĂȚII  A  

TERENULUI  DE  SPORT  SAT  HĂBENI  ÎN  SUPRAFAȚĂ  DE  5265  MP. 

Odată  cu  convocarea  Consiliului  Local, a  invitației  și  materialelor de  ședință  a  fost  

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 759/22.01.2021 , inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin.  

Domnul   inspector, Ion  Marian  în  raportul  la  proiectul  de  hotărâre  arată  că,  suprafața  de  5265  

mp  situată  în  intravilanul  satului  Hăbeni  în  punctul  T34, P 685/100  nu  a  fost  cuprins  în  lista  

bunurilor  ce  aparțin  domeniului  privat  al  localității  și  este  necesar  înscierea  acestuia  în  domeniul  

privat  pentru  a  se  putea  efectua  lucrări  de  investiții  prin  modernizarea  acestuia. 

Nefiind  probleme  de  ridicat,  domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  prezentat,  

consemnându-se  15  voturi  pentru. 

 

  S-A  TRECUT  LA  PCT.  6  DIN  ORDINEA  DE  ZI – PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  ÎMPUTERNICIREA  DOMNULUI  ION  MARIAN  SĂ  REPREZINTE  

INSTITUȚIA  ÎN  VEDEREA  SEMNĂRII  LA  NOTARUL  DEZMEMBRĂRII  ÎN  2  LOTURI  

A  NC  71099 ( LOT 1 NC73.715  ȘI  LOT 2  NC73.716 )PUBLIC  A  

 Odată  cu  convocarea  Consiliului  Local, a  invitației  și  materialelor  de  ședință  a  fost  

comunicat  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 761/22.01.2021  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 
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Domnul  Ion  Marian  în  raportul  la  proiectul  de  hotărâre  inițiat  arată  că,  prin  HCL 

49/2020  s-a  aprobat  dezmembrarea  NC 71099  în  două  loturi, dezmembrare  ce  se  efectuează  de  

către  Notarul  Public, iar  în  vederea  semnării  actului  notarial, Consiliul  Local  trebuie  să  

împuternicească  o  persoană  care  să  reprezinte  instituția  în  semnarea  acestui  act. 

Nefiind  probleme de  ridicat,  domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  prezentat  

consemnându-se  15  voturi  pentru. 

 

  S-A  TRECUT  LA  PCT. 7 DIN  ORDINEA  DE  ZI – PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  APROBAREA  DENUMIRII  UNOR  FUNCȚII  PUBLICE, CONFORM  CODULUI  

ADMINISTRATIV  APROBAT  PRIN  OUG  57/2019,  CU  MODIFICĂRILE  ȘI  

COMPLTĂRILE  ULTERIOARE. 

Odată  cu  convocarea  Consiliului  Local,  a  invitației  și  materialelor  de  ședință  a  fost  

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 703/22.01.2021,  inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 

În  cuvântul  său  domnul  secretar  arată  că, potrivit  Codului  Administrativ  unele  funcții  

publice  poartă  o  nouă  denumire,  denumire  ce  nu  implică  reorganizerea  activităților  ori  

schimbarea  atribuțiilor. În  acest  sens  se  arată  că,  art. 610  și  art. 611  din  Codul  Administrativ  

schimbă  funcția  publică  de  -INSPECTOR  ACHIZIȚII  PUBLICE-  în  funcția  publică  de  execuție – 

CONSILIER  ACHIZIȚII  PUPLICE – iar  funcția  publică  de  conducere – SECRETAR  AL  UAT – o  

transformă  în  funcția  publică  de  conducere – SECRETAR  GENERAL  AL  UAT-. 

Nefiind  probleme  de  ridicat, domnul  președinte  supune  la  vot  proiectul  prezentat, 

consemnându-se  14  voturi  pentru  și  o  abținere ( domnul  Ghiță ). 

 

  S-A  TRECUT  LA  PCT. 8  DIN  ORDINEA  DE  ZI – PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  STABILIREA  UNOR  MĂSURI  DE  REPREZENTARE  A  CONSILIULUI  

LOCAL   BUCȘANI  LA  INSTANȚELE  JUDECĂTOREȘTI. 

Odată  cu  convocarea  Consiliului  Local,  a  invitației  și  materialelor  de  ședință  a  fost  

transmis  și  proiectul  de  hotărâre  nr. 708/22.01.2021, inițiator  domnul  primar  Niță  Constantin. 

În  cuvântul  său  domnul  secretar  arată  că,  potrivit  art.80 , art.84  și  următoarele  din  Codul  

de  prcedură  civilă, a  Legii514/2003  prin  care  primarul  localității  este  mandatat  fie  să  reprezinte  

Consiliul  Local  în  instanța  de  judecată, fie  poate  împuternici  în  numele  Consiliului  Local  un  

funcționar  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului ( consilier  juridic), sau  un  avocat  pentru  

reprezentare  în  instanță  potrivit  legii.  Nefiind  probleme  de  ridicat,  domnul  președinte  supune  la  

vot  proiectul  prezentat,  consemnându-se  15  voturi  pentru. 
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 S-A  TRECUT  LA  PCT. 9  DIN  ORDINEA  DE  ZI – PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

PRIVIND  ALEGEREA  PREȘEDINTELUI  DE  ȘEDINȚĂ  AL  CONSILIULUI  LOCAL  

BUCȘANI,  JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA,  PENTRU  O 1 PERIOADĂ  DE  3  LUNI. 

La  intrarea  în  sala  de  ședință,  domnul  secretar  a  înmânat  fiecărui  consilier  local,  

proiectul  de  hotărâre  nr. 925/28.01.2021,  inițiator  fiind  domnul  primar  Niță  Constantin. 

În  cuvântul  său  domnul  secretar  arată  că,  mandatul  de  președinte  al  domnului  consilier  

Duloiu  Ion  expiră  în  luna  februarie  2021  și  potrivit  Codului  Administrativ  trebuie  ales  un  nou  

președinte  de  ședință  pentru  o  perioadă  de  3  luni. 

Doamna  consilier  Păun  Elena  propune  pe  domnul  AMUZA  MĂDĂLIN.  Nefiind  altă  

propunere,  domnul  președinte  supune  la  vot,  consemnându-se  15  voturi  pentru. 

 

S-A  TRECUT  LA  PCT. 10  DIN  ORDINEA  DE  ZI – DIVERSE2 

Luând  cuvântul  doamna  Toma  arată  că,  școala gimnazială – DORA  DALLES -  s-a  adresat  

în  luna  decembrie  executivului  Primăriei  Bucșani  cu  rugămintea  aprobării  scoaterii  din  inventor  

a  unor  bunuri  ca  urmare  a  casării  acestora. Domnul  secretar  se  angajează  că  în  cel  mai  scurt  

timp  posibil  va  răspunde  acestei  adrese. 

Epuizându-se  punctele  de  la  ordinea  de  zi,  domnul  președinte  declară  închisă  ședința  de  azi. 

 

 

    PREȘEDINTE,                                                                              SECRETAR  GEN. UAT 

                                                           
 
 


